
Item
BENEDEN Status 20-9-2021 Nog te doen Status
Kleedkamers 1 t/m 4 Kleedruimte betegeld, douche betegeld, 

rasterwerk plafond, deuren erin, gestuct, alle 
douches gemonteerd, anti-legionella installatie 
geplaatst

Rest douches monteren, plafondplaten monteren, verwarming monteren, verlichting aanbrengen, muren 
schilderen, definitief slot op deur, schilderwerk, kitranden vloer en douche, banken erin, afwerking 60

Kleedkamer 5 en 6 Kleedruimte, betegeld, douche betegeld, 
rasterwerk plafond, deuren erin, gestuct, muren 
gevoegd, anti-legionella installatie geplaatst

Douches monteren, plafondplaten monteren, verwarming monteren, verlichting aanbrengen, muren 
schilderen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk, kitwerk vloer en douche, banken erin, 
afwerking, doucheinstallatie installeren

40

Kleedkamers 7 t/m 14 Gebouwd, vloeren gestort, deuren erin, een 
aantal douches getegeld, plafondrasters 
geplaatst

Tegels kleedruimte, tegels douche, douches monteren, plafondplaten erin, verlichting aanbrengen, muren 
voegen, definitief slot op deur, schilderwerk, kitwerk vloer en douche, banken erin, afwerking, anti-
legionella installatie plaatsen. Kapotte gestorte vloeren repareren.

20

Kleedkamers bondscheidsrechters Wanden betegeld, vloer getegeld douche en toilet monteren, plafond, verwarming, verlichting, vloer storten, muren schilderen, deur erin, 
definitief slot op deur, banken erin, schilderwerk 20

Kleedkamer 
verenigingsscheidsrechters (Peter 
Riebel)

Gebouwd, toiletruimte gemetseld, muur douche 
deels gemetseld

Muur afscheiding mindervalidentoilet metselen, vloer storten, doucheruimte verder metselen, tegels 
kleedruimte, tegels douche en toilet, douche en toilet monteren, plafond erin, , banken erin, verlichting 
aanbrengen, muren voegen, definitief slot op deur, schilderwerk

10

Dak kleedkamers 5 en 6 Gelegd Boeidelen monteren, regenpijpen monteren 80
Gang beneden Gedeeltelijk betegeld, rasterwerk plafond Verkeerd gelegde tegels vervangen, plafondplaten erin, verlichting erin, schilderwerk 60
Kasten in de gang Gebouwd, deuren erin, muren gevoegd Definitief slot op deuren, schilderwerk kozijnen, dorpels in kozijnen aanbrengen 80
Damestoiletten beneden Betegeld, deuren erin, verkeerd gelegde tegels 

verwijderd
Spiegel monteren, plafond, toiletten monteren, wastafels monteren, schilderwerk, verlichting, verwarming 60

Herentoiletten beneden Betegeld, deuren erin, verkeerd gelegde tegels 
verwijderd

Spiegel monteren, plafond, toiletten monteren, wastafels monteren, schilderwerk, verlichting, verwarming 60

EHBO ruimte Gebouwd, kozijnen gesteld, vloer gedeeltelijk 
betegeld, verkeerd gelegde tegels verwijderd, 
deur geplaatst, glas in binnendeur

Verkeerd gelegde tegels vervangen, vloermat aanleggen en aantegelen rondom vloermat, plafond erin, 
verlichting erin, verwarming erin, wand voor wastafel tegelen, wastafel monteren, schilderwerk, glas in 
buitendeur, glas in binnenkozijn, definitief slot op deuren, muren voegen

40

Wasruimte Gebouwd, kozijnen gesteld, vloer gedeeltelijk 
betegeld, één deur geplaatst, glas in binnendeur

Vloer tegelen, was- en droger aansluiting monteren, plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, glas in 
binnenkozijn, schilderwerk, muren voegen 60

Ballenhok Gebouwd en kozijnen gesteld Vloer tegelen (door onszelf), plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, muren voegen, deur monteren, 
definitief slot op deur 60

Parkbeheer ruimte Gebouwd en kozijnen gesteld Vloer tegelen (door onszelf), plafond erin, verlichting erin, verwarming erin, muren voegen, deur monteren, 
definitief slot op deur 60

Meterkast Gebouwd vloer storten, plafond erin, verlichting erin, meterkast maken, deur monteren, schilderwerk 60
Stookruimte Gebouwd vloer storten, plafond erin, verlichting erin, verwarmingsinstallatie monteren, waterinstallatie monteren, 

deur monteren, schilderwerk, muur naar meterkastruimte metselen, stuk muur slopen voor kozijn 
buitendeur.

60

Minder validentoilet Gebouwd, vloer gestort Muur afscheiding scheidsrechterskleedkamer metselen, muur voegen, vloer storten, vloer tegelen, wand 
tegelen, toilet monteren, wastafel monteren, leidingwerk, deur inhangen, schilderwerk 20

Entree beneden Gebouwd, vloer gestort Kozijnen juist stellen, tegelen, muren stuccen, muren schilderen, deuren afhangen, glas in kozijnen, 
schilderwerk, balk verwijderen 20

Hok lijnmachine Gebouwd en deur erin Vloer storten, tegelen, schilderwerk, definitief slot monteren, kraan en stortbak monteren 40
Evenementen aansluiting Voorbereiding getroffen Aanleggen 20
Lift Ingemeten lift installeren 10
Bierhok Gebouwd vloer storten, verbinding met lift maken, watertappunt maken, deur monteren, slot in deur, schilderwerk, 

voegen muren 20

Binnentrap Gemonteerd trapleuning monteren, trap afwerken, ruimte tussen trap en buitenmuur afwerken 80
Buitentrap Oude gesloopt, nieuwe gemonteerd Onderkant trap aansluiten op straatwerk 80
Bestrating Bestrating aansluiten aan gebouw 0



BOVEN
Dak entree Half dicht Boeidelen monteren, dak volledig dicht maken, regenpijpen monteren 60
Dak gebouw Half dicht, boeidelen deels gemonteerd Boeidelen verder monteren, dak volledig dicht maken, regenpijpen monteren, steunpilaar nieuw stuk dak 

aanbrengen. 40

Nieuwe terras boven kleedkamers 1 
t/m 4

Gelegd, tegels deels gelegd Hek monteren, tegels verder leggen, regenpijpen monteren 80

Nieuwe terras boven kleedkamers 7 
t/m 14

Gebouwd, ondervloer gestort en geegaliseerd, 
betumen gelegd, tegels deels gelegd

Hek monteren, tegels leggen, regenpijpen monteren 60

Oude terras Oude tegels verwijderd, betumen verwijderd, 
ondervloer geegaliseerd, nieuw betumen 
gelegd, tegels deels gelegd

Terrastegels leggen, regenpijpen monteren, hek aansluiten
80

Dak boven kleedkamer 5 en 6 Boeidelen deels vervangen, betumen gelegd Boeidelen verder afmaken, dakranden monteren, regenpijpen monteren 60
Damestoiletten boven Moet nog worden gesloopt Bouwen 0
Herentoiletten boven Moet nog worden gesloopt Bouwen 0
Entree boven Vloer gestort, buitenkozijnen geplaatst Opengebroken vloer weer dichten, betegelen, plafond, verlichting, schilderwerk, kozijnen opnieuw stellen, 

glas plaatsen, aanhechting kozijn aan muur maken 20

Vergaderruimte "de Ridderzaal" Gebouwd, muren gevoegd Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, deuren erin, verlichting, 
schilderwerk, verwarming 40

Nieuwe bestuurskamer Gebouwd, schuifpui erin, glas in schuifpui, 
muren gevoegd

Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, glas in buitenkozijn, 
deuren erin, verlichting, schilderwerk, verwarming 40

Nieuwe wedstrijdsecretariaat Gebouwd Binnenmuren erin, ramen erin, vloer tegelen, plafond erin, binnenkozijnen stellen, deuren erin, verlichting, 
schilderwerk, verwarming 40

Oude kantine Schuifpui erin, glas in schuifpui, oude ingang 
verwijderd

Nieuwe ingang maken, muren plaatsen, brandslang verplaatsen, tegels leggen, plafond, verlichting erin, 
schilderwerk, verwarming, schuifpui stellen 20

Buitenmuren nieuwbouw Gemetseld, gevoegd 100
Buitenmuren oudbouw Deels verwijderd en stukken nieuw gemetseld, 

stukje muur aangehecht
Nieuw metselwerk voegen, aanhechten, muur schilderen daar waar verkeerde stenen zijn gebruikt 60

Waterwijk zelf
Buitenkasten Verwijderd Herstellen wat kapot is, herplaatsen 40
Oude bestuurskamer Muur verwijderd, deur verplaatst, kastenwand 

geplaatst, kastenwand geschuurd
Vloer verwijderen, vloer tegelen, kastenwand schilderen, plafond aanhelen, muur stucen, herinrichten 40

Keuken Rolluik verplaatst, muur gemetseld Muur tegelen, aftimmeren rolluik, herinrichten 60
Wasruimte beneden Muren metselen, kozijnen plaatsen, deuren monteren 0
Kantine Tegels verwijderd, oude bar afgebroken, plafond 

verwijderd, tv verwijderd
Bar plaatsen, tv verhangen, wandafwerking plaatsen, meubels plaatsen 40

Containers Nieuwe container geplaatst, spullen herverdeeld Huurcontainer leeghalen en laten weghalen, blauwe container op de plek van de oude container naast 
puppenbak laten zetten 20


